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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Wanita selalu identik dengan keindahan, kelembutan, dan kelemahan. Sifat-

sifat tersebut terlihat dari bentuk fisik, gerak, dan suara, maka tak jarang jika 

pandangan terdahulu menganggap kehadiran wanita sebagai sosok yang lemah dan 

memalukan. Selain itu masyarakat terdahulu juga mengganggap kaum wanita tidak 

boleh melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, pekerjaan seorang wanita 

hanya berkisar antara dapur, sumur, dan kasur.  

Pada saat sekarang ini, telah terjadi pergeseran makna peran seorang wanita 

yang dahulunya hanya mengurusi urusan rumah tangga, namun kini wanita mampu 

meangaktualisasikan dirinya melalui pendidikan maupun pekerjaan tanpa 

mengabaikan kodratnya sebagai wanita. Keadaan seperti ini berlanjut sampai 

datangnya Islam yang mengangkat derajat kaum wanita, memberikan hak-haknya, 

serta membuat wanita menikmati kemanusiaan dan kehormatan ditengah-tengah 

masyarakat. Islam juga memberikan kebebasan kepada wanita dalam hal jual beli dan 

menuntut ilmu.  

Gerakan emansipasi wanita juga telah menunjukkan kepada dunia, bahwa saat 

ini wanita boleh melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Hal ini 

membuktikan semakin terbukanya kesempatan bagi wanita untuk mendapatkan 

pendidikan yang layak, sehingga wanita lebih mudah untuk memilih pekerjaan yang 
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diinginkan. Berdasarkan hasil data BPS tahun 2015, Pekanbaru memiliki tingkat 

wanita bekerja tertinggi se-Provinsi Riau yaitu 153.946 wanita bekerja.    

Keterlibatan wanita dalam dunia kerja menimbulkan pro dan kontra di 

masyarakat. Hal ini disebabkan oleh stereotype yang dilabelkan oleh sebagian 

masyarakat mengenai peran wanita, seperti hanya untuk mengelola segala hal yang 

berkaitan dengan urusan rumah tangga. Masyarakat tradisional dan nilai-nilai 

memandang bahwa jika wanita memasuki peran publik, tentunya  mereka tidak dapat 

melepaskan sedikitpun peran domestik sebagai ibu ataupun seorang istri (Nurhayati, 

2012). Pendapat lain juga mengatakan bahwa sulit bagi wanita untuk menjalankan 

peran multi fungsi dengan sukses sebagai ibu rumah tangga, istri, anggota 

masyarakat, juga sebagai wanita karir dalam waktu yang bersamaan (Putri & Respati, 

2009). 

Di era globaliasi seperti sekarang ini, peran wanita semakin lama semakin 

mengalami banyak perubahan. Kini, wanita tidak lagi puas dengan pekerjaan di 

rumah tangganya, sehingga banyak sekali wanita yang memilih untuk terjun ke dunia 

karir. Hal ini tentunya mematahkan pandangan sebagian masyarakat yang 

menganggap kodrat wanita hanya dapat bekerja mengurus rumah tangga. 

Persoalannya adalah ketika wanita memilih untuk menjalani sebuah pekerjaan (karir), 

terutama bagi wanita yang sudah menikah, maka ia akan menjalani dua peran, yaitu 

sebagai ibu dan seorang pekerja yang tentunya akan menimbulkan persoalan yang 

kompleks. 
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Fenomena yang terjadi pada sebagian wanita karir saat ini adalah sebagai 

wanita karir terkadang menolak maupun mengabaikan kesempatan untuk berkembang 

ataupun dipromosikan disebabkan oleh faktor sosial budaya. Pada sebagian wanita 

yang bekerja, menganggap bahwa pemikiran-pemikiran masyarakat akan 

memberikan suatu kecemasan terhadap dirinya, sehingga bagi wanita yang 

mendapatkan kesempatan untuk menduduki posisi lebih dalam karir terkadang 

memilih untuk tidak mengambil posisi tersebut (Dowling, 1992). Contoh lain yang 

sering terjadi adalah jika wanita dalam pekerjaannya mendapat promosi jabatan atau 

ditugaskan di luar kota, wanita cenderung akan menolaknya karena harus berperan 

ganda sebagai pekerja dan mengurus rumah tangga, jika menerima promosi jabatan 

tersebut maka kemungkinan akan muncul masalah dalam rumah tangganya.  

Horner (Dowling, 1992) menyebutkan motif untuk menghindari sukses ini 

disebut sebagai takut sukses (Fear Of Success) atau t-sukses. Motif ini diartikan 

sebagai suatu disposisi takut sukses, karena kesuksesan diperkirakan akan 

menimbulkan konsekuensi-konsekuensi negatif, seperti penolakan sosial dan 

hilangnya sifat-sifat feminim. Pendapat lain juga menyatakan bahwa ketakutan akan 

kesuksesan disebabkan karena antisipasinya terhadap insentif negatif yang mungkin 

dapat diterima (Sahrah, 2011). Pada dasarnya, ketakutan untuk sukses pada wanita 

bekerja disebabkan oleh dua faktor yaitu, faktor dari dalam dan faktor dari luar. 

Faktor dari dalam yaitu sikap wanita yang enggan untuk meningkatkan prestasinya 

karena takut akan konsekuensi negatif dari kesuksesan yang dicapainya, antara lain 

kehilangan teman kencan dan takut anak-anak serta suami tidak terurus bagi yang 
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sudah menikah. Faktor dari luar antara lain adanya pandangan masyarakat yang 

masih menganggap wanita lebih rendah daripada pria sehingga kurang memberi 

kesempatan bagi wanita untuk menduduki jabatan tertentu. 

Fenomena lain yang berkembang pada sebagian wanita karir adalah selain 

menolak untuk sukses, ternyata sebagian dari mereka juga ada yang menikmati peran 

sebagai pekerja dan ibu rumah tangga bagi yang sudah menikah. Hal ini mungkin saja 

dilatarbelakangi oleh beberapa hal, seperti; pendidikan yang didapat dan mengisi 

waktu kosong, keadaan dan kebutuhan yang mendesak, alasan ekonomi, motif untuk 

mencari keuntungan, mencari ketenaran dan hiburan, mengembangkan bakat, ataupun 

aspirasi, berupa cita-cita, tujuan, rencana, serta dorongan untuk bertindak dan 

berkarya yang mereka miliki (Ermawati, 2016), sehingga, tak jarang sebagian dari 

mereka mampu menyeimbangkan kedua peran yang mereka miliki, yaitu sebagai 

pekerja dan juga ibu rumah tangga. 

Hasil penelitian Crandall (Sahrah, 2011) menjelaskan bahwa perilaku 

berprestasi baik pada pria maupun wanita secara langsung mengarah kepada 

persetujuan sosial dari apa yang dikehendaki oleh masyarakat. Persetujuan sosial 

dapat berupa penilaian masyarakat terhadap diri atau tindakan yang dilakukan 

seseorang. Persetujuan sosial adalah salah satu faktor yang termasuk dalam atribusi 

sosial yang memiliki sifat eksternal, yaitu suatu perilaku yang melekat yang 

dipengaruhi oleh faktor luar individu. Atribusi adalah suatu kesimpulan yang dibuat 

seseorang mengenai sebab-sebab pengalaman yang telah dilaluinya. Di dalam teori 

atribusi telah dipahami bahwa setiap perilaku tertentu mempunyai sebab. Adapun 
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penyebab dari perilaku, tergantung dari bagaimana persepsi individu dalam melihat 

peristiwa itu sendiri.  

Berdasarkan fenomena pada wanita karir yang telah dipaparkan diatas, maka 

apabila persepsi terhadap kesuksesan pada wanita karir itu baik, maka hal ini dapat 

membuat mereka menjalani kedua peran yang dimiliki, yaitu sebagai pekerja dan ibu 

rumah tangga bagi yang sudah menikah. Begitu pula sebaliknya apabila mereka 

memiliki persepsi terhadap kesuksesan yang lebih didominasi oleh faktor eksternal, 

maka dapat dikatakan wanita karir akan stag pada karirnya atau dalam bahasa lain 

disebut fear of success. Seperti yang dilaporkan Canavan Gumpert dkk. (Larkin, 

1987) bahwa individu yang mempunyai kecederungan untuk takut sukses adalah 

individu yang lebih mengatribusikan kesuksesannya pada faktor-faktor eksternal 

daripada internal. Oleh karena itu, pada penelitian ini peneliti tertarik untuk melihat 

bagaimana Fear Of Success yang terjadi pada wanita bekerja ditinjau dari atribusi 

kesuksesan. 

 

B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah Apakah ada 

hubungan atribusi kesuksesan dengan fear of success pada wanita yang bekerja ? 

 

C. Maksud dan Tujuan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan atribusi kesuksesan 

dengan fear of success pada wanita bekerja 
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D. Keaslian Penelitian 

Penelitian yang terkait dengan judul penelitian ini adalah penelitian dari 

Alimatussahrah (2011) tentang Pengaruh Atribusi Kesuksesan terhadap Ketakutan 

untuk Sukses pada Wanita Karir, dengan kesimpulan yaitu wanita karir yang 

melakukan atribusi kesuksesan secara eksternal cenderung mempunyai derajat t-

sukses yang lebih tinggi dari pada kelompok wanita karir yang melakukan atribusi 

kesuksesan secara internal. Kemudian penelitian dari Hassan Aminpoor  (2012) yang 

berjudul Standardization of Fear Of Success Scale in Collage and High School 

Student,  kesimpulan pada penelitian tersebut adalah tidak ada perbedaan antara Fear 

Of Success pada murid laki-laki dan perempuan, kemudian ketakutan untuk sukses 

individu adalah karena ketidaksadaran dan ketidakmampuan seseorang dalam 

menjalankan tugas, oleh karena itu dengan mengajar menyediakan informasi yang 

tepat bagi individu dalam berbagai aspek, dapat mengurangi rasa ketakutan untuk 

sukses pada siswanya. 

Penelitian lain yang juga berhubungan dengan Fear Of Success adalah 

penelitian dari Buddhapriya (1999), dengan judul Fear Of Success among Woman 

Managers, hasil penelitian ini adalah rata-rata takut sukses pada manajerial 

perempuan rendah, tidak mempengaruhi posisi jabatan. Wanita yang dihadapkan 

dengan konflik pekerjaan, maka mereka berusaha menyesuaikan dengan sifat 

feminism mereka ditempat pekerjaan. 

Persamaan penelitian yang akan dilakukan  dengan penelitian sebelumnya 

adalah  varibel yang digunakan yaitu fear of success dan atribusi kesuksesan, selain 
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itu persamaan lainnya adalah subjek yang akan diteliti yaitu wanita bekerja. 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah lokasi penelitian yang 

dilakukan, dan jumlah subjek yang diteliti. 

 

E. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis   

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya konsep teori dalam 

perkembangan ilmu psikologi terkhusus psikologi perempuan dan psikologi sosial, 

serta dapat menjadi bahan masukan dan referensi bagi ilmuwan psikologi mengenai 

wanita yang bekerja. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan perspektif kajian 

psikologi dalam memahami atribusi kesuksesan dan fear of success pada wanita 

bekerja sehigga hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi baru 

yang sangat berharga agar dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan 

selanjutnya, khususnya dalam bidang psikologi sosial dan psikologi perempuan. 

Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran 

terhadap wanita yang saat ini memilih sebagai seorang working woman, sehingga 

dapat melihat faktor apa saja yang mendorong terjadinya kecemasan untuk sukses. 

Berkaitan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh wanita, maka diharapkan penelitian 

dapat menjadi tolak ukur untuk mencapai atribusi sukses pada wanita yang bekerja. 


